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Zotavení 
po krizi 

Covid-19

Nový 
klimatický 

cíl -55%

Zelená 
dohoda pro 

Evropu
Od zemědělce 
ke spotřebiteli

Ochrana 
přírody

Zvyšování energetické 
účinnosti budov

Financování 
zelených 
projektů

Zajištění 
spravedlivé 

transformace pro 
všechny

Snižování 
znečištění

Lídr globální 
zelené 

proměny

Úsilí o 
zelenější 
průmysl

Podpora čisté 
energie

Investice do chytřejší 
a udržitelnější 

dopravy

Dopady na klima a 
klimatické zákony
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Cíle

• Je to nová strategie růstu s cílem proměnit Evropskou unii.

• Evropská unie má kolektivní schopnost transformovat své hospodářství a společnost tak, aby 
se dostala na udržitelnou cestu svého rozvoje ve všech oblastech. 

• Zelená dohoda pro Evropu urychlí a podpoří přechod nutný ve všech odvětvích.

Příležitost k pevnému nastavení nové cesty
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Hlavní oblasti politiky
Klima Hospodářství Životní prostředí

Změna klimatu Energie 

Průmysl

Budovy

Oběhové 
hospodářství

Doprava a 
mobilita

Biologická 
rozmanitost

Ekosystémy

Potraviny a 
zemědělství

Půda

Voda

Ovzduší

Lesy

EU bude v roce 2050 
klimaticky neutrální.
Komise navrhne 
evropský zákon o 
klimatu, čímž tento 
politický závazek 
získá právní 
závaznost a podnítí 
investice.
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Hospodářské priority
Klíčové oblasti
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Integrace 
energetických 

systémů

• Výroba elektřiny z OZE
• Vytápění a chlazení z OZE
• E-mobilita založená na OZE

Obnovitelné 
zdroje

Obnovitelné 
zdroje

• Infrastruktura pro přenos, 
distribuci a  skladování energie

• Chytré sítě
• Centralizované zásobování 

teplem a chladem
• Elektrifikace
• Energetická účinnost v průmyslu 
• Snižování emisí CO2

Integrace 
energetických 

systémů
• Výroba „zeleného“ vodíku
• Infrastruktura pro přenos                   

a distribuci vodíku
• podpora využívání zeleného 

nebo nízkouhlíkového vodíku

Vodíkové 
hospodářstvíVodíkové 
hospodářství

Renovační 
vlna

Renovační 
vlna

• Energetická obnova 
veřejných budov                         
a infrastruktury

• Energetická obnova bytových 
budov

• Energetická účinnost                      
v průmyslu MSP
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Priority životního prostředí
Klíčové oblasti
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Integrace 
energetických 

systémů

• Účinné zalesňování, ochrana             
a obnova lesů

• Rozvoj udržitelného modrého 
hospodářství 

• Nulové znečištění vod a půdy

Obnovitelné 
zdroje

Půda, voda                
a lesy

• Oběhové hospodářství                          
v zemědělství

• Strategie od zemědělce                       
ke spotřebiteli

• Výrazné snížení používání 
chemických pesticidů, hnojiv              
a antibiotik

Potraviny 
a zemědělství • Akční plán pro nulové 

znečištění ovzduší
• Opatření pro snížení 

znečištění z velkých 
průmyslových zařízení

Vodíkové 
hospodářstvíOvzduší

Renovační 
vlna

Biologická 
rozmanitost            
a ekosystémy

• Zastavení úbytku biologické 
rozmanitosti

• Rozvoj zelených měst                     
a zvýšit biologické 
rozmanitosti v městských 
územích

• Zachování a obnova 
přírodního bohatství
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Časová osa klíčových milníků Zelené dohody pro Evropu

Investiční plán Zelené 
dohody pro Evropu a 

Mechanismu 
pro spravedlivou 

transformaci
Zelená dohoda 

pro Evropu

11.12. 2019 14.1. 2020

Evropský právní 
rámec pro klima

Evropská
průmyslová

strategie

4.3. 2020 10.3. 2020

Akční plán EU 
pro oběhové 
hospodářství

11.3. 2020

Strategie EU 
v oblasti biologické 

rozmanitosti 
do roku 2030 + 

strategie 
„Od zemědělce 
ke spotřebiteli”

20.5. 2020 8.7. 2020

Strategie EU pro integraci 
energetického systému a 

strategie EU pro vodík

Vlna renovací budov +
Strategie pro metan +

Strategie pro udržitelnost 
chemických látek

Plán dosažení 
cílů v oblasti 

klimatu do roku 
2030

17.9. 2020 14.10. 2020

Obnovitelné zdroje 
energie 

na otevřeném moři

Evropský klimatický pakt 
+ Strategie udržitelné a 

Smart mobility

19.11. 2020 9.12. 2020 10.12. 2020

Evropská 
bateriová 

aliance

18.1. 2021

Nový evropský 
Bauhaus
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24.2. 2021

Strategie EU 
na přizpůsobení se 

změně klimatu
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Zdroje financování

• K dosažení ambicí stanovených z Zelené dohodě pro Evropu budou potřebné 
významné finanční zdroje. Evropská komise odhaduje, že k dosažení současných 
cílů v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 bude vyžadovat dodatečné roční 
investice ve výši 260 miliard EUR (přibližně 1,5 % HDP roku 2018).

• Evropská komise předložila Investiční plán udržitelné Evropy, který pomůže plnit 
další potřeby pro financování.

• Rozpočet EU (2021 - 27) bude hrát klíčovou roli. Komise navrhla cíl 25 % pro 
začleňování otázky klimatu do všech programů EU.

• Nejméně 30 % fondu InvestEU přispěje k boji proti změně klimatu. 

• Začlenění soukromých investorů a veřejného sektoru.

pro Zelenou dohodu pro Evropu
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Děkujeme za pozornost ;)

sledujte > www.zelena-mesta.cz
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